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 لباب األولا

 مقدمة

 

 الفصل األول: خلفية البحث

اجملتمع البشري وسالح الفرد يف حياته  يف احلياة البشرية ألهنا آلة االتصال يفاللغة مهمة  كانت

أبو الفرج: اللغة هي اليت  حمد أمحدـتاج إىل الكالم والكتابة والقراءة واالستماع. وقال مـحـاليومية اليت ت

1تنا اليومية.إليها يف حيا  حنتاج وعرب اإلنسان عن أغراضه اليت كانت يف ذهنهم باللغة. وقال ابن جين إن  

2اللغة هي أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضه.  .اس بعضهم ببعض يف اجملتمع باللغةلذا، إن اتصال الن 

رف كان العرب يف العصر اجلاهلي يعاهتمام كبري باللغة واألدب.  امتياز العرب هو أهنم لديهم

3حميب األدب، سواء كان شعرا أم نثرا. لقد اشتهر العرب قبل اإلسالم بالفصاحة والبالغة لدرجة عظيمة،  

شعراء، كل يدىل بدلوه إما بالشعر وإما حيث كانت األسواق تقام ويتبارى فيها الفصحاء والبلغاء وال

4بالنصائح وإما باحلكم واألمثال.باخلطب وإما   

                                                           

  237(، ص. 9961)بريوت: ذو النهضة العربية،  مقدمة لدراسة فقه اللغة،مـحمد أمحد أبو الفرج،  1
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هلما  النسبةبلرئيسية العوامل اهذا ، وحدة التقييم من كل شيءخفية شعور العرب لديهم 

 وا مجيعلعرب أن خيرجاصفتني، وهبذه المجال اللغة شعور خفية وخيايل،  لتتمتع مبيزة اللغة وتقدمها.

 االضطرابات يف نفوسهم على شكل تعبري مجيل للغة والشعر.

حياة  اللغة العربية كافية إلرضاء ية.منذ ما قبل اإلسالم، أصبحت اللغة العربية اللغة املثال

، سواء للتواصل والتفاعل بني أفراد اجملتمع يف خمتلف جماالت احلياة وكذلك مع اجملتمعات غري أصحاهبا

ويسمي اللغة املشرتكة. يستخدم اللغة املشرتكة من أهل احلجاز  اللغة العربية هي لغة إحتاد العربية.

غة تأتي من مزيج من املناطق اللغوية يف كل اجلزيرة العربية، وكذلك ومع ذلك، هذه اللوخاصة أهل مكة. 

5بعض الكلمات األجنبية مشتق من اليونانية والفارسية والعربية. هذه اللغة هي لغة التفاعل بني القبائل يف  

 اجلزيرة العربية والفارسية والعربية عندما يتعلق األمر يف العربي.

هم، وبلغوا يف فنيتها شأوا بعيدا. إهنم متمكنني، ثم لغتكان عرب اجلاهلية متمكنني من 

فالقرآن الكريم حتدى هؤالء القرآن الكريم واحلديث باللغة العربية، أما يطبقوهنا على الكالم والفن والشعر. 

6يت كانوا يتميزون بإتقاهنا، مبعرفة أسرار أساليبها.العرب باللغة ال  

                                                           

Yunus Ali al-. أنظر، 79-78(، ص.  1979)القاهرة: مكتبة اخلاجني، فصول يف فقه اللغة،رمضان عبد التواب،  5

Mud{ar dan Bey Arifin, Sejarah Kesustraan Arab (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983), h. 13 
تفسري املنري يف العقيدة . أنظر، فضل حسن عبس، 7(، ص. 1994كتبة العصرية، )بريوت: امل جواهر البالغة،أمحد اهلامشي،  6

 228(، ص. 1991)بريوت: دار الفكر،  ،والشرعية واملنهج
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موعة د اللغويون جمته. جيدراساللغويني الذين يهتمون ب، ويبدأ امتياز وأسرار القرآن الكريم

 .لك ذوغري واسعة من التخصصات باللغة العربية منها النحوي والصريف والبالغة

. وكان عناصر البالغة حوهلا إن البالغة قد مرت بتاريخ طويل من التطور حتى انتهت إليه

7العلمية يف القرن الرابع للهجرة. عصر اجلاهلية، لكنه أصبح امسا للتخصص يف الدراسةالمنذ  يعرفون  

شعراء اجلاهلي ويستخدمون أسلوب البالغة مثل التشبيه، االستعارة، الكناية، اجملاز، الطباق، وغري 

 ذلك.

أن تدوين البالغة العربية وتطورها واكتماهلا إمنا مّت يف كنف دراسة اإلعجاز  تبالثاإذ 

8بيانية اليت بوأته هذه القمة املعجزة.القرآني، وحماولة الكشف عن خصائصه ال وأول ما كان من ذلك ما  

9كتابه جماز القرآن.من وهو تلميذ للخليل،  عبيدة سبقت اإلشارة إليه يف عصر أبي ثم عصر اجلاحظ من  

1كتابه إعجاز القرآن والبيان والتبيني. 0 وابن املعتز وقدامة ابن تطور البالغة ال يزال ينمو يف عصر اخلطابي  

                                                           

 Syihabuddin. أنظر، 9)القاهرة: دار النهضة، د.س(، ص.  اخرب النحاة يف البحث البالغي،عبد القادر حسني،  7

Qalyubi, Stilistika al-Qur‘an: Makna di Balik Kisah Ibrahim (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi 

Aksara, 2009), 3. 
. 8(، ص. 1994)د.م: دار املأمون للرتاث،  أسلوب القرآن الكريم بني اهلداية واإلعجاز البياني،عمر حمـمد عمر باحاذق،  8

. أنظر، أمحد سقر، ، 3(، ص. 1989ة، رة: مكتبة وهب)القاه اإلعجاز القرآني وجوهه وأسراره،أنظر، عبد الغنى مـحمد سيد بركة، 

ية، لثقافة العرب)بريوت: املركز ا مفهوم النص،د، . أنظر، نصر حامد ابو زي29(، ص. 1954)القاهرة: دار املعارف،  إعجاز القرآن للباقالني،

1998 ،)137 
 139(، ص. 9901تاب العربي، )بريوت: دار الك إعجاز القرآن والبالغة والنبوية،مصطفى صادق الرافعي،  9

1  297(، ص. 9119)د.م: دار الثقافة،  األصول: دراسة ايبستمولوجية ألصول الفكر اللغوي العربي،متام حسان،  0
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1سكري،العابي هالل عفر وج 1 والرمانى من كتابه النكت يف إعجاز القرآن، والباقالني من كتابه إعجاز  

1القرآن. 2 ثم ازدهرت الدراسات البالغية األدبية مبجيىء عبد القاهر اجلرجاني، فقد وضع النظريات يف  

يف علوم البالغة، وضمن الثاني والبيان بكتابيه دالئل اإلعجاز وأسرار البالغة ومها من خري ما ألف املعاني 

مباحث كثرية من علم البيان ووضع عبد القاهر اجلرجاني يف هذين الكتابني ما يشبه القواعد يف البالغة 

لم املعاني، بينما ابن املعتز هو الواضع يف حتى يعده مجهور الباحثني أنه هو الواضع احلقيقي  يف علم البيان وع

1علم البديع. 3  

هو إمام أئمة اللغة واملعاني والبيان، وكثريا ما جيد القارئ يف كتب النحو وعصر الزخمشري 

والبالغة استشهادات له من كتبه لالحتجاج هبا، فيقولون: قال الزخمشري يف كشافه، أو يف أساس البالغة، 

وهو صاحب رأى وجحة يف كثري من مسائل العربية، وليس من هؤالء النفر الذين ينهجون هنج غريهم 

ولكنه صاحب رأى يقتفى غريه أثره وينقل عنه، وله تصانيف يف احلديث والتفسري جمعون وينقلون، في

                                                           

1 األصول: دراسة . أنظر، متام حسان، 031-65ص.  اإلعجاز القرآني وجوهه وأسراره،عبد الغنى مـحمد سيد بركة،  1

 299ص.  وي العربي،ايبستمولوجية ألصول الفكر اللغ
1 مناهج ، . أنظر، غائم قدوري احلمد101و  79ص.  اإلعجاز القرآني وجوهه وأسراره،عبد الغنى مـحمد سيد بركة،  2

 444(، ص. 2004، احلكمة)د.م:  ،العلماء فى دراسة إعجاز القرآن
1 األصول: دراسة حسان،  . أنظر، متام169ص.  اإلعجاز القرآني وجوهه وأسراره،عبد الغنى مـحمد سيد بركة،  3

 300ص.  ايبستمولوجية ألصول الفكر اللغوي العربي،
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والنحو واللغة واملعاني والبيان وغري ذلك. وكتابه يف تفسري القرآن "الكشاف"، والفائق يف تفسري احلديث، 

1سائل الفقهية.واملنهاج يف األصول، واملفصل يف النحو، وأساس البالغة يف اللغة، ورؤوس امل 4  

ويف القرن العشرين، املفسرون متمكنني منه مـحمد علي الصابوني. كان له نشاط يف علوم 

أما من كتاب التفسري القرآن والتفسري، ومن ثم قام بتأليف عدة كتب التفسري وعلوم القرآن وغريذلك. 

مع بني املأثور واملعقول، يف املشهور صفوة التفاسري، وتفسري صفوة التفاسري هو تفسري موجز، شامل، جا

1أسلوب ميسر سهل التناول، مع العناية بالوجوه البيانية واللغوية. 5  

غية وخباصة البال راسةدوبعد القيام بالبحث االبتدائي يف ذلك الكتاب يرى الكاتب بعص 

 ،2ية ا البقرةناحية علم البيان وعلم املعاني. مثل سورة 

           

قال مـحمد علي  .يعنى يف كلمة "هدى" اليت تشمل على اجملاز العقليية السابقة االإن 

اجملاز العقلي )هدى للمتقني( أسند اهلداية للقرآن وهو من اإلسناد للسبب، واهلادي يف احلقيقة  :الصابوني

1.هو اهلل رب العاملني ففيه جماز عقلي 6 لزخمشري )هدى للمتقني( يعنى اهلدى مصدر على فعل قال او 

                                                           

1 اإلعجاز ، . أنظر، عائشة اعبد الرحـمن376)القاهرة: مكتبة وهبة، د.س(، ص.  مباحث يف علوم القرآن،مناع القطان،  4

 20(، ص. 1984، دار املعارف)القاهرة:  ،البيانى للقرآن
1  ,Heri Khoiruddin. أنظر، 20)القاهرة: دار الصابوني ، د.س(، ص.  تفاسري،صفوة المـحمد علي الصابوني،  5

Kondisi Historis Dalam Tafsir (Bandung: Fajar Media, 2013), 51 
1  32)القاهرة: دار الصابوني ، د.س(، ص.  صفوة التفاسري،مـحمد علي الصابوني،  6
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1كالسرى والبكى، وهو الداللة املوصلة إىل البغية، بدليل وقوع الضاللة يف مقابلته. 7 اهلدى يطلق يف القرآن  

1إيضاح السبيل احلق.على معنيني: أحدمها اإلرشاد و 8 وقال الفخر الرازى: )هدى للمتقني( اجملاز العقلي،  

: اهلدى عبارة عن الداللة، اهلدى هو الداللة املوصلة إىل البغية، واهلدى هو االهتداء يف حقيقة اهلدى

1والعلم. 9 يعين ذلك أن اهلل فكلمة هدى معنى اإلرشاد واالهتداء هو اجملاز العقلي عالقته السببية.  

از العقلي سبحانه وتعاىل يعطي اهلدى واإلشاد لإلنسان، وليس القرآن. وهكذا فإن االية  السابقة اجمل

 عالقته السببية.

 

 5سورة  البقرة  أية: 

           

مـحمد علي يوضح ". أولئكيعنى يف كلمة "تكرار الإن االية السابقة اليت تشمل على 

لئك هم املفلحون( للعناية بشأن املتقني، وجيء تكرار اإلشارة )أولئك على هدى( )وأوأي  الصابوني

2بالضمري )هم( ليفيد احلصر كأنه قال: هم املفلحون ال غريهم. 0 تكرار اسم الفخر الرازى و قال الزخمشريو 

                                                           

1 )الرساض: مكتبة  ئق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل،الكشّاف عن حقاأبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري،  7

 145(،اجلزء األول، ص. 1998العبيكان،
1  146ص.  الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل،أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري،  8
1 )بريوت: دار  زى املشتهر بالتفسري الكبري ومفاتيح الغيب،تفسري الرا ،فخر الدين مـحمد ابن عمر احلسني الرازى 9

 22(، اجلزء الثاني، ص. 1981الفمر،
2  32ص.   اجمللد األول،، صفوة التفاسريمـحمد علي الصابوني،  0
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)أولئك(: تنبيه على أهنم كما ثبتت لـهم األثرة باهلدى، فهو ثابته لـهم بالفالح، فجعلت كل واحدة اإلشارة 

2زهم باملثابة اليت لو انفردت كـفت مـميزة على حياهلا.األثرتني فى متيي 1 فالتكرار )أولئك( فى األية السابقة   

 لتقرير املعنى وشأن املتقني.

 26سورة  البقرة  أية: 

                   

                                   

                

الصابونـي  يبني علي ها من علم البيان، قال البالغة  تضمنت  االية  الكرمية  السابقة  وجو

)ال يستحيي( واملعنى:  ال يرتك  فعبّر  يعنى فى اجلملة   جماز من باب إطالق امللزوم  وإرادة الالزمأن  االية  

2باحلياء عن  الرتك، ألن الرتك  من  مثرات  احلياء، ومن  استحيا  من  فعل  شيء  تركه. 2 الزخمشري يبني  و

: احلياء هو تـغيـر  وانكسار يعرتي االنسان من خوفا ما يعاب به  ويذم واشتقاقه من احلياة ، ازىوالفخر الر

ال يستحيي(( أي ال ترك ضرب املثل بالبعوضة ترك من يستحيي أن يتمثل هبا حلقارهتا، ومعنى ))إن اهلل ال 

                                                           

2 ص.  اجلزء األول، الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل،أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري،  1

 38، ص. لثانيااجلزء  ح الغيب،ري ومفاتيفسري الكبالرازى املشتهر بالتالفخر  تفسري  فخر الدين مـحمد ابن عمر احلسني الرازى،. أنظر، 160
2  46ص.   اجمللد األول،، صفوة التفاسريمـحمد علي الصابوني،  2
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2وجيوز أن تقع هذه العبارة  فى الكالم الكفرة. 3    ل من إطالق امللزوم  وإرادة الالزمفاالية السابقة جماز مرس 

 مبعنى أن اهلل سبحانه عبـر باحلياء عن الرتك ألن الرتك  من  مثرات  احليا.

يف تفسري  م البالغـيـةالقـيـبلقة اعتمادا على الفكرة السابقة، قام الكاتب بالبحث العلمي املتع

غـيـة يف لقـيـم البالضوع: "ااملوبالدراسة صفوة التفاسري للشيخ علي الصابونـي، ولذالك قدم الكاتب هذه 

فاتيح الغيب تفسري موشري تفسري الكشاف للشيخ الزخموتفسري صفوة التفاسري للشيخ علي الصابونـي 

 للشيخ الفخر الرازي".

 ك

 حتديد البحث وحتقيقهالفصل الثاني: 

 ما يلي: ولبحث هذا ااستنادا إىل خلفية البحث السابقة، فتحديد البحث وحتقيقه يف ه

 ؟ةن سورة البقرمقرآنية لايات اآل يف علم البيان وعلم املعانيالبالغة عن علي الصابونـي حليل ـتكيف   .1

من  ة يات القرآنييف اآل ملعانيالزخمشري والفخر الرازي عن البالغة علم البيان وعلم احليل ـتكيف  .2

 سورة البقرة؟

لصابونـي اد علي بقرة عنعاني يف سورة العلم البيان وعلم امل بالغةال تشابه واختالف ما هي .3

 والزخمشري والفخر الرازي؟

                                                           

2 ص. اجلزء األول، ، ل وعيون األقاويل يف وجوه التأويلالكشّاف عن حقائق غوامض التنزيأبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري،  3

اني، ص. اجلزء الث الغيب، ري ومفاتيحتفسري الرازى املشتهر بالتفسري الكب ،فخر الدين مـحمد ابن عمر احلسني الرازى. أنظر، 236-237

133-145 



9 

 

 

نظرية من   وعلي الصابونـي أقربوالفخر الرازي  لزخمشري لعلم البيان وعلم املعاني  البالغة كيف .4

 ؟البالغة

 

 البحثوفوائد أهداف الفصل الثالث: 

 ذا البحث وقفا لتحقيق البحث، هي:املقررة هلأما األهداف 

 البقرة علم البيان وعلم املعاني يف اآليات القرآنية من سورة  علي الصابونـي عن البالغة  حليلتـ .1

الزخمشري والفخر الرازي عن البالغة علم البيان وعلم املعاني يف اآليات القرآنية من سورة تـحليل  .2

 البقرة

صابونـي والزخمشري علم البيان وعلم املعاني يف سورة البقرة عند علي ال بالغةتشابه واختالف ال .3

 والفخر الرازي

نظرية من   والفخر الرازي وعلي الصابونـي أقرب لزخمشري لعلم البيان وعلم املعاني ة بالغال .4

 البالغة

اليت  يرجو حصوهلا من هذا البحث  فهي الفوائد التطبيقية  والنظرية. من فوائده الفوائد أما و

الذين  يريدون  أن  يرتجـموا القرآن؛ وأنه  من املواد الدراسية   معـالتطبيقية ، أنه  من مراجع  أعضاء املـجت

اللغوية  اليت تكون  مـحـتاجة  يف تعليم  البالغة  علم البيان وعلم املعاني. ومن فوائده النظرية، أنه  من األسس 
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كل مسلم البالغة  خصوصا علم البيان وعلم املعاني اليت  جيب على عناصر النظرية  اليت يتأسس عليها 

 فهمــها يف  مناسبة  فهم  القرآن  على اجلملة؛ وأنه  من األسس  النظرية  اليت تفيد يف القيام  بالبحث  التايل.

عن عناصر هي معرفة اإلعجاز القرآن وترقية الفهم األساسية   ه األخرى  أنه  منفوائدومن  

زيادة ، و هلا أمهية كربى يف فهم  العبارات العربيةالتدقيـق على دراسة البالغة اليت، والبالغة يف القرآن الكريم

 .خاذ منهج تعليم اللغة العربيةـوأن يكون هذا البحث النظر يف ات البحث والتعليق عن كتب البالغة
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 اإلطار الفكريالفصل الرابع: 

ه مما ال شك أن القرآن الكريم نزل على حممد باللغة العربية، وقد سجل القرآن  الكريم يف آيات

2نزوله باللغة العربية. 4      : 195-193وكان منها قوله تعاىل يف سورة الشعراء اية  

                   ،  103اية النحل تعاىل يف سورة وقوله :

                                   

        ،12قوله تعاىل يف سورة األحقاف اية و :           

            .2 5  

القرآن هي اللغة العربية. هلا ميزات وخصائص ال تشاركها فيها لغة أخرى على إن لغة 

2األراضني. فمن خصائص اللغة العربية وفرت كلماهتا، كثرت ألفاظها. 6 ، متتاز اللغة العربية بكثرة جمازهتا 

2حتى لقد مساها البعض لغة اجملاز. 7 والشرط األساسي لفهم معاني القرآن هو معرفة اللغة العربية ألنه نزل  

2بتلك اللغة ولن يتأتي الفرد معرفة أصوله وأسسه إال إذا فهم القرآن بلغته. 8  

                                                           

2 إعجاز . أنظر، حفنى حممد شرف، 7ص.  (،سد.،القاهرة: الفكر العربي) ،لغة القرآن لغة العرب  املختارة، حممد رواس قلمة 4

 4ص.  (،1970،)القاهرة: دار الثقافة القرآن البياني بني النظرية والتطبيق،
2  8-7ص.  ،لغة القرآن لغة العرب  املختارة، حممد رواس قلمة 5
2  9 ص. (،2002،عمّان: مركز األفاكر العربية) ،اإلعجاز البالغي يف القرآن الكريم ،حممد حسني سالمة 6
2  227ص.  (،1987،عمّان: دار جمد) ،يف فقه اللغةمسيح أبو مغلي،  7
2 : دار د.م) ،مناهل العرفان يف علوم القرآن ،حمـمد عبد العظيم الزرقانيأنظر، . 312ص.  مباحث يف علوم القرآن،مناع القطان،  8

 20(، ص. 1995،الكتاب العربي
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ن مهي اسم مشتق وربية. الع ونتحدث عن اللغة العربية ان فيها البالغة وهي أحد علوم اللغة

مما يؤدي إىل  قلب املستمع عنى إىلامل الفعل بلغ، أي مبعنى وصل إىل النهاية، وقد مسيت البالغة ألهنا تنهى

هي تأدية ما البالغة فديع، فأم الببسهولة. والبالغة الذي حيتوى على علم البيان وعلم املعاني وعلفهمه 

ائه قال فيه، ووفيالذي  لمقامللكالم  فهي تعنى مبالئمة ااملعنى اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، 

 باملعنى املراد ووضوح املعنى ومجال األسلوب.

 اللغةماء ون وعلفسرووجدنا إعجاز القرآن الكريم، وقد عرف األصوليون والفقهاء وامل

صلى اهلل عليه وسلم، املكتوب يف املصاحف، بأن القرآن هو الكالم املعجز املنزل على النيب 

تر، املتعبد بالوته. وأن هذا التعريف مجع بني اإلعجاز، والتنزيل على النيب صلى اهلل عليه املنقول بالتوا

وسلم، والكتابة يف املصاحف، والنقل بالتواتر، والتعبد بالتالوة. وهي اخلصائص العظمي اليت امتاز القرآن 

2الكريم. 9  

بيانه اليت أعجرت  وقد ظهر إعجاز القرآن الكريم فى ضروب كثرية منها: بالغته وأساليب

اجلن واإلنس مبن فيهم من الفصحاء واخلطباء وأهل اللسان، وحتدّاهم على أن يأتوا مبثله، ولو كان بعضهم 

سورة الطور اية  لبعض ظهريا، ومع أهنم املعروفون بالفصاحة وسـمو البيان، فلم يأتوا مبثله، كما قال تعاىل

34 :      .3 0  

                                                           

2 إعجاز القرآن   البيانى بني حفنى مـحمد شرف، . أنظر، 20ص.  (،د.س ،لميةالكتب العد.م : دار ) ،مناهل العرفانالزرقاني،  9

 5ص. اجلزء الرابع،   (،1970 ،د.م : د. ط) ،النظرية والتطبيق
3  11ص.  (،2006 ،املدينة املنورة: د.ط) ،اإلعجاز البيان فى ضوء القراءات القرآنية املتواترةأمحد بن مـحمد اخلرّاط،  0
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القرآن العظيم معجز من وجوه معتددة من حيث فصاحته وبالغته ونظمه وتراكيبه وأساليبه 

وما تضمنه من أخبار ماضية ومستقبلة وما اشتمل عليه من أحكام جلية وقد حتدى ببالغة ألفاظه 

التحدى عند كثري من ي أعظم فى فصحاء العرب كما حتداهم مبا اشتمل عليه من معان صحيحة كاملة وه

العلماء، فأسلوب كالم القرآن ال يشبه أسلوب كالم  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كالم  رسول اهلل الوارد 

فى أحاديثه الشريفة ال يقدر أحد من الصحابة وال من جاء بعدهم أن يتكلم مبثل أساليبه صلى اهلل عليه 

3وسلم فى فصاحته وبالغته. 1  

حية على ضوء كل نا ريم منفى القرآن الك فقهاء واملفسرون وعلماء اللغة العربية وكان ال

لغة ح على ضوء الان يوض كريمعلومهم، منهم  الشيخ علي الصابوني ألف  الكتاب فى تفسري القرآن  ال

ن كل ناحية مقرآنية ات اليبحث آيوتفسري صفوة التفاسري للشيخ علي الصابوني وخاصة فى البالغة. 

 لبالغة، اللغة، املناسبة اآليات، الفوائد واللطائف.ا

الشيخ الزمـخشري ألف الكتاب املعروف املسمى الكشاف يبحث آيات  وكان العامل القديم 

القرآنية على ضوء اللغة خاصة  فى البالغة. وأما تفسري الكشاف للزمـخشري من أشهر التفاسري اليت 

م الذي كان أول مصدر للبالغة العربية. لقد مرّ على هذا التفسري عنق يرجع إليها فى فهم معاني القرآن الكري

من الدهر، حيث بزغ  إىل حيزّ الوجود فى العصر العباسي. وقد حدث بعد ذلك عدة تطورات فى تفسري 

                                                           

3 . أنظر، مـحمد 11ص.  (،2002 ،االفاف العربيةالقاهرة : مراد ) ،اإلعجاز البالغي فى القرآن الكريم، مـحمد حسني سالمة 1

فى  اإلعجاز العلمي والبالغيهد خليل زايد، . أنظر، ف3ص.  (،2002 ،القاهرة : دار السالم) ،إعجاز رسم القرآن وإعجاز التالوةمشلول، 

 5ص.  (،2008 ،القاهرة : دار النفائس) ،القرآن الكريم
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بروح  العصر  القرآن العظيم. فالتفسري إذن حباجة  ماسة  إىل  النظر إليه بالدراسة لنعرف مدي موافقته 

يبحث  فخر الدين الرازىللشيخ  ومفاتيح الغيبأتفسري الكبري و  الراهن، خصوصا فى بالغة  القرآن.

 القراءات واألحاديث والشعر و دقائق اللغة والبالغة.

هم عاملون خمتلفون فى عصر  فخر الدينوالشيخ علي الصابوني والشيخ الزمـخشري والشيخ 

نهجهم ولكن قد يكون الشيخ علي الصابوني اسرتجع فى أخذ املرجع عن حياهتم حتى فى أفكارهم وم

 ترمجة اآليات القرآنية الكرمية. اللغة فى

القـيـم البالغـيـة يف تفسري صفوة التفاسري للشيخ بناء على نا سبق ذكره أراد الكاتب أن يبني 

 مفاتيح الغيب للشيخ الفخر علي الصابونـي )دراسة مقارنة بني تفسري الكشاف للشيخ الزخمشري وتفسري

إطار وحتليل هذا البحث  مهم لنستقيد منه وحصول الذوق فى فهم القرآن ومجيله. ويبني الكاتب  الرازي(

 التفكري السابق فى الرسم البياني اآلتي:
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 الرسم البياني

 اإلطار الفكري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القرآن الكريم

 فى سورة البقرة البالغةعلى اآليات اليت حتتوى 

 املقارنة

 الكشاف صفوة التفاسري مفاتيح الغيب

 حتليل قيم البالغة

 املعنى  لفهم  القرآن
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 الدراسة السابقةالفصل اخلامس: 

علي عند خبصوص بالغة البحوث العلمية والكتب التـي تتعلق بالالكاتب ما الحظ وبعد 

 الصابونـي والزخمشري والفخر الرازي هناك املباحث التالية:

Devy Aisyah   فكرة الرازى عن البالغة: دراسة عن املباحث املعانية  بحثالفى موضوع"

 ,Disertasi Doktor, Jakarta)، "لغيبيف كتاب هناية اإلجياز وتطبيقاهتا يف كتاب مفاتيح ا

Perpustakaan PPS UIN “Syarif Hidayatullah”, 2009), سية اليت توصلت تتلخص النتيجة الرئي

إسهامات دراسات الرازى يف الدفاع عن اإلعجاز اللغوي والبالغي يف القرآن مل تكن ملموسة إليها الرسالة 

ف عن آراء عقائدية اجلرجاني واألشعرية عموما. هذا البحث ألن أدلة املناقشة اليت استخدمها ال ختتل

يؤكد صدق رأي أعالم البالغة املعاصر: مثل علي مـحمد حسن العماري يف كتابه "اإلمام فخر الدين الرازي 

(، مـحمد 1965وتاريخ" )القاهرة، (، وشوقي ضيف يف كتابه "البالغة تطور 1968حياته وأثره" )مصر، 

قد يقولون: أن 1989"منهج الفخر الرازى يف التفسري بني مناهجه ومعاصريه" )مصر،  عبد الرمحن كتابه

الرازى معروف كخبري يف الفقه واألصول والكالم والفلسفة واملنطق والطب، يف حني شهرته يف اللغة األدب 

ة على البحث نعم قد ضمن الرازى الدراسات البالغية يف تفسريه لكن مل تكن مرتكزالعربي مل تكن ملموسة. 

البالغي لكن على البحث العقائدي. وسبب ذلك ألنه ال يكتب تفسريه ألجل الدراسة البالغية لكن إلبراز 

فتبدو إسهامات عظمة القرآن لكون تطور الدراسة البالغية قد دخل فرتة اجلمود منذ عهد الرازى، 

على استيعابه وبراعته يف هذا  تدلدراسات الرازى البالغية ال تكون ظاهرة إىل حد كبري لكنها ظلت 
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الفن. وعلى كل حال فإن دراسات الرازى يف هناية اإلجياز عن املعاني خصوصا ويف تفسري مفاتيح الغيب 

من األوفق أن يقال كدعاوي عقائدية ال كداللة على براعته وتفوقه يف جمال علم البالغة. وما كتبه الرازى 

ه الشخصي ألنه تلخيص من عمل اجلرجاني ولكن الرازى ملخص الميكن أن يقال كعمله األصلي أو إبداع

إبداعي، ليس هناك فرق جوهري بني رأي وشرح الرازي عن اجلرجاني يف جمال بالغة القرآن وإطار حتاليل 

 املعاني.

Mamat Zaenuddin   أسلوب االلتفات فى القرآن"،  بحثالفى موضوع"(Disertasi 

Doktor, Jakarta, Perpustakaan PPS UIN “Syarif Hidayatullah”, 2006),  تتلخص النتيجة

 انمید تنمیة ركید آنلقرا في تاللتفاا  بسلوأ عن بيدألا لبحثاالرئيسية اليت توصلت إليها الرسالة 

 من عنو نهماأ على لجملةا اعنووألضمیرا دعد في لالنتقاا عن نیةآلقرا تلبیاناا تحلیل یحصل نبأ تاللتفاا

 من لالنتقاا میستخد يلذا بألسلوا: لبحثا اهذ من كنتیجة تاللتفاا عن لجدیدا ملمفهوا. تاللتفاا

إن لبالغة. وا لداللةا لجما یفضل صخا ضلغر لىوألا بالجملة یتعلق فیما لثانیةا  لجملةا لىإ لىوألا لجملةا

 یملك لكنهو  شعرهم في تاللتفاا استخدموا بلعرأن ا مع تاللتفاا متستخد لتيا نیةآلقرا تآلیاا ةكثر

 نالت لقدو لحب.وا بشعر لیس آنلقرا نأل آنلقرا زعجاإ اتممیز،  لعاطفةا ةقو من لجیدالشعرا اصیةخ



18 

 

 

أي إنسان أن يواجهه، یستطیع  ال بحیث بیةدألا نلفنوا جةدر علىأ آنلقرا في تاللتفاا بألسلو لفنیةا لقیمةا

 وذلك ألصالته ونشاطاته وإعجازه.

 Aswadi تفسري مفاتيح الغيب للرازي الشفاء" فى"مفهوم " بحثالفى موضوع" ،

(Disertasi Doktor, Jakarta, Perpustakaan PPS UIN “Syarif Hidayatullah”, 2007), 

لفظ الشفاء بكل ما له من مشتقات قد ذكر فى القرآن تتلخص النتيجة الرئيسية اليت توصلت إليها الرسالة 

اء يقابل لفظ املرض ثم تطور كل منهما إىل ست مرات. مخسة منها مكية وواحدة منها مدينة. ولفظ الشف

ماهلما من اختالف أوصاف ونعوت. وكان الشفاء واملرض مالزمني مادام اإلنسان على قيد احلياة. ثم 

تطور كل من اللفظني املذكورين على حسب ألوان من األمراض وشفائها. ولذلك ذكر القرآن الكريم إىل 

فاء، شفا الشيء أي طرفه وهو يعنى عال وشك اهلالك قياسا جانب ذكر لفظ املرض ومثيالته لفظ الش

على األمراض الفاتكة بسبب الفكر والعداوة والنفاق وما أشبه ذلك. والسقم فى حالة من احلاالت له 

معنى مشرتك يتناول جانبا جسمانيا أو جانبا نفسانيا ولكن يغلب استعماله للجانب األول فحسب. ولفظ 

الذي يوجب املرض ولفظ األمل يوحى إىل الوجع والعذاب الشدديد. أما القرآن فقد  األذى يرمز إىل الشيء

الربأة الذي يشري إىل متام الشفاء وكذلك لفظ السالمة الذي ذكر غري لفظ الشفاء الذي يشري إىل العالج  لفظ 
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ى املنهج املوضوع يوحى إىل معنى اخلالص دنياويا كان أم أخر اويا. إن دراسة الشفاء فى تفسري الرازي عل

سوف تتمخّض منها فكرة عن الشفاء بصورة شاملة فيما يتعلق بكيان ومعنى الشفاء واملرض وأسباهبما 

وأصناف الشفاء مبا له من مواصفات جزئية كانت أم كلية، فضال عن قيمته وجدواه للبشر ككل. إن 

للحياة فى الوقت احلايل وفى املستقبل، دراسة الشفاء فى ضوء تفسري مفاتيح الغيب للرازي هلا أمهية بالغة 

فلسفة ألن الرازي هو علم أعالم املفكرين املسلمني فى اجملاالت املختلفة كالفقه وأصول الفقه وعلم الكالم وال

والطب والتفسري والتصوف فضال عن كونه إماما كبريا يقتدى به فى عصره وهومل يبخل بعلمه سواء فى 

االت اخلريية اإلجتماعية. ولذا مل تزل جهوده العلمية إىل اآلن صاحلة لإلفادة منها اجملاالت العلمية أم فى اجمل

ولتطويرها فى الوقت احلاىل أو املستقبل. إن الدراسة حول الشفاء فى تفسري قد تناوهلا كثري من 

جل املتخصصني، ولكن هناك أشياء كثرية حوله مل تزل تتطلب إىل البحث الدؤوب والدراسة اجلدّية أل

تطويرها وتنميتها فيما هو آت، ألن الدراسة اليت حنن بصددها هنا يتمركز على منهج تفسري املفاتيح الغيب 

 .وحده، ولذا مل يزل الباب مفتوحا مبصراعية للدراسة والبحث حول الشفاء فى مستقبل األيام

Yayan Nurbayan  النظرة عن تفسري اآليات الكناية فى القرآن بحثالفى موضوع"" ،

(Tesis Magister, Jakarta, Perpustakaan PPS UIN “Syarif Hidayatullah”, 2005),  تتلخص
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تعريف الكناية  فى حديث علماء اللغة يتطور منذ عهد أبو النتيجة الرئيسية اليت توصلت إليها الرسالة 

معان كثرية وهي عبيدة حتى عبد القاهر اجلرجانى وما بعده. فى هذا العد اصطالح الكناية اطلق فى 

معنى الضمري واإلرداف والبدل واجملاز وكالم غري صريح ومعنى استخدمه  فى اصطالح علم البالغة. 

تقرير أهنا آية كنائية ختتلف بني مفسر ومفسر آخر، قدتكون آية كنائية عند مفسر ال يعرفوهنا مفسر آخر، 

آية كنائية. أكثر  64أما الصابوني يذكر ، ة كنائيآية  65يذكر وهبة الزحيلى فى تفسريه أن القرآن توجد 

اآليات الكنائية فى القرآن اتفق هبا املفسرون وقليل منها ال يتفقوهنا. من أسباب اختالف املفاهيم لدى 

املفسرين على اآليات الكنائية هي إختالفهم فى أخذ األحاديث املدلول ومرونة تعريف الكناية. اختالف 

لكنائية يورث اإلختالف فى اإلستنباط. يقصد العرب أسلوب الكناية املعنى الالزم العلماء فى فهم اآليات ا

 .اآليات الكنائيةولذلك ينبغي تطبيقه على 

 

 البحثتنظيم الفصل السادس: 

 يف هذا البحث حتتوى على مخسة أبواب، هي:الكاتب املباحث اليت عينها 

حتديد البحث لى خلفية البحث وعحتتوى توى على املقدمة اليت حي :مقدمة الباب األول

 .البحثتنظيم والدراسة السابقة و اإلطار الفكري و أهداف وفوائد البحثو وحتقيقه
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 مفهوم التفسري وحملة عامة عن التفسري يشمل هذا الباب على :أساس التفكريي  الثان الباب 

 .أسرار سورة البقرة ومعجرات القرآنومفهوم البالغة وما يتعلق به و

 البحثطريقة  و البحثمدخل   يشمل هذا الباب على  :منهج البحث الثالثالباب 

 تقييم  صحة  البيانات وأسلوب  جـمع  البيانات  وحتليلها.ومصادر  البيانات و

الصابونـي علي عن   لـمحة عامةيشمل هذا الباب على  :حمصوالت البحث الباب الرابع

  تفسري صفوةاليت تتعلق  بعلم  البيان  لسورة  البقرة  فى   ة ـيـالغالب م ـيـالقو ،والزخمشري وفخر الدين الرازي

اليت تتعلق  بعلم  املعاني  لسورة  البقرة   ة ـيـالبالغ م ـيـالقو ،مفاتيح الغيب تفسريالكشاف و تفسريو التفاسري

 مفاتيح الغيب. تفسريالكشاف و تفسريو التفاسري  تفسري صفوةفى  

 .النتائج واالقرتاحاتالذي حيتوى على  اخلامتة :االقرتاحاتالنتائج و الباب اخلامس


